
 Bestyrelsesmøde  

i Foreningen Familier med kræftramte børn 

Referat 

Dato: torsdag den 26. august 2021 kl. 19-22 

Sted: Online - Teams  

Mødeleder: Tommy 

Referent:  Charlotte  

Deltagere: Tommy, Casper, Tina, Flemming, Martin, Tanja, Karin 

Velkomst til Tina og Casper 

Dagsorden 

Ad.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. juni 2021 

Godkendt 

Ad. 2 Nyt fra formanden 

 

a) Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse – børnekræft.dk 

Sagen er ikke aktuel længere.  

b) Fundraising-univers på web 

Lasse og Joachim arbejder på et nyt univers for virksomheder. 

Hovedsponsorat - til specifikt projekt  
  

Støttebannere og facebookbannere i webshop - skjult 
Side med hovedsponsorat - afventer Joachim om hvem der skal være på den 
 

 

Ad.3 udvalg og arbejdsgrupper – præsentation for nye bestyrelsesmedlemmer  

Karin ringer til Skejby og Odense i næste uge vedr. genoptag af besøg. 

Ad. 4 Vedtægtsændringer (bilag vedlagt) 

For at få vedtægter, som er tidssvarende, skal FMKB’s vedtægter ændres. Tommy foreslå at et udvalg 

nedsættes og kommer med vedtægter, der skal ændres.  

Martin og Casper vil gerne deltage i en arbejdsgruppe. Flemming opfordres til også at være med i en 

arbejdsgruppe. Flemming accepterer. 

Ad. 5 Jobaftaleforhold (pension og løn) 

Lukket punkt (GDPR) 

Ad. 6 Fælles om Ans – (rapport vedhæftet) 

a) Prioritering og plan 

b) Nedsættelse af projektgruppe / bygherregruppe 

c) Inddragelse af naboer i projektgruppe? 

 

Martin – bestyrelsen skal forholde sig til om planen er det vi vil have. Martin vil mene at der skal laves 

aftale med arkitekt hvis det er noget vi vil gå videre med. Martin vil nødig gå direkte til leverandør. 
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Tommy – rapporten siger hvad vi/medlemmerne gerne vil. 

Bygherrerådgiver – forslag om at høre LOA om de har forslag til bygherrerådgiver 

Første skridt: Tager fat i LOA for at finde en bygherrerådgiver. Først skal 

bestyrelsen konkretiserer ønsker og prioriteringer.  

Tina og Casper søger prioriteringer fra bestyrelsen 

Martin – vision på kort og lang bane - Martins ønske: ’forsamlingshus’ samt en eller to hytter 

Tommy – der er også behov for opbevaring/materielbygning 

Casper – hytterne skal dække det behov som der er i forbindelse med camps. Bestyrelsen skal være 

realistisk, men også undgå at være bagstræberisk.  

Flemming- det er bedre at komme i gang og vi kan klare det meste af det vi gerne vil, end at vi slet 

ikke kommer i gang.  

Tommy – god ide at bevare det gode naboskab og holde naboerne orienteret og lytte til dem. 

Martin- ide at invitere dem, når vi har noget nyt fra Bygherre. 

Charlotte – forslag om at sælge de to ejendomme der ligger langs A26. Positiv modtaget. 

Charlotte sender en mail til LOA om de har et godt bud på nogle bygherrer rådgivere. 

Tommy går mere konkret til værks med at lade det sive at de to ejendomme er til salg. 

Bestyrelsesmedlemmerne gør sig nogle tanker i løbet af den næste måneds tid og så finder vi ud af om 

der skal nedsættes et udvalg. 

 

Ad. 7 Camping i Ans i uge 42 (– inkl. ansvarlig) 

FMKB har ikke tilladelse til at lave camping i uge 42. jf. mail fra Silkeborg kommune 23/8 2021 

Vi forsøger at få en tilladelse på trods af mail fra Silkeborg kommune. Tommy vil få tilkendegivelser fra 

naboerne. 

Såfremt der gives en dispensation, skal bestyrelsen finde et ansvarligt bestyrelsesmedlem, som tager 

imod gæsterne i denne uge. 

Ad. 8 Socialrådgiver Bente Keldsen – fremtidige tanker (bilag fremsendt 30. juni) 

Charlotte giver Bente besked om at hendes oplæg skal indgå i dialog i forbindelse med MUS sidst i 

november. 

Ad. 9 Legepladsinspektørkursus (bilag fremsendt 28. juni 2021) 

Afventet til der er bygget noget nyt i Ans. 

Ad. 10 Netværksarrangementer fra Danske Patienter & VIBIS (bilag fremsendt 5. juli) 

Ingen ønsker at deltage. 

Ad. 11 Nye projekter 

Hueprojekt 

Tanja orienterer om hue-projektet.  

Huer designes i forskellige størrelser og med forskellige udtryk. Også huer med Kemo-Kasper. 
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FMKB’s logo skal også være på huen 

1000 huer  

10 + 1 designs 

Frivilligkorps 

Charlotte har lavet oplæg, som sendes til bestyrelsen som bilag 

Ad. 12 Nyt fra Charlotte 

Mere kontrol med hvem der deltager i de forskellige arrangementer og hvem der ofte melder afbud op 

til et arrangement. 

Fordeling af kontaktpersoner til forskellige arrangementer  

Branding og partnerskaber – startkit, ambassadører m.m. 

Ad. 13 Bordet rundt 

Casper 

Kommentar til tilmeldingsmodul og kemo-kasper spil. Opfordret til at kontakte Jakob Vibild vedr. 

udfordringer med spil. Charlotte sørger for at tilmeldingsproceduren forenkles. 

Flemming, Karin, Martin, Tina og Tommy 

Ingen kommentar 

Tanja 

30 tilmeldt Lalandia 

T 

Ad. 14 Eventuelt 

Ingen kommentar 

Ad. 15 Dato for næste bestyrelsesmøde  

Næste møde 18. november kl. 17.00- 22.00  

Ad. 16 Lukket punkt for bestyrelsen (Charlotte deltager ikke) 


